Medlemskab
For at kunne sikre at der
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er haver til både
danskfødte og folk der ikke er

født i Danmark har vi 2 medlemslister. Èn
for danskfødte og èn medlemmer der er født i et
andet land end Danmark. Og alle medllemer skal
bo ind i området (se kort).
Sådan får du en have.
Der er to ventelister: én for danskfødte og én for
personer, der ikke er født i Danmark. Du melder
dig til venteliste på hjemmesiden. Du skal oplyse
navn, e-mail, adresse og hvor du er født. Vi
sender dig herefter en velkomstmail, som
indeholder betalingsoplysninger. Når vi har
registreret din indbetaling er du på venteliste.
Når en have bliver ledig, tilbydes den første på

Lersøgrøftens
Integrationsbyhaver
150 byhaver dyrkes på et 3000kvm stort areal
langs banen mellem Bispebjerg Station og Lersø
Parkallé. De dyrkes af lokale, der gerne vil styrke
fællesskabet mellem forskellige grupper i vores
lokalmiljø. Vores haver bliver det fælles og en

Lersøgrøftens
Integrationsbyhaver
- for at flere kan få dyrkningsmuligheder og for et
stærkere naboskab i Ydre Nørrebro, Nordvest og
Bispebjerg.

opbyggelig aktivitet, hvor nye bekendtskaber
kan spire og blive til meget mere.
Vi er lokale
Alle medlemmer bor inden for området, som
afgrænses af Jagtvej, Vibenhus Runddel,
Lyngbyvej, Emdrupvej, Tuborgvej,
Tomsgårdsvej, Frederikssundsvej, Mimersgade.
Området er valgt, fordi dette område er det
mindst grønne beboelsesområde i Danmark.

den pågældende venteliste at leje haven. Hvis
vedkommende siger nej tak, gives tilbuddet til
nummer to etc.

Kontingent:
Venteliste: 100 kr årligt.
Leje af have: 500 kr årligt
Kontingentet anvendes til administrations
omkostninger, haveredskaber, vand til
havevanding, udgifter til sociale arrangementer
og workshops.

Lersøgrøftens Integrationsbyhaver
www.lersogroften.dk - mail@lersogroften.dk

Vi
dyrker
fælleskab

Din have

Vores haver

De enkelte haver er på 12 kvm. Der er ikke hegn
mellem haverne men blot mindre markeringer af,

Vi har fælles skure, redskaber og vandbeholdere.
Det er vigtigt, at alle deltager i fælles opgaver og

hvor en have starter, og en anden begynder.

pligter. Vi laver fælles arbejdsdage, alle skal

Haven skal passes, og det skal være efter
økologiske principper. Man bestemmer selv, hvad

deltage mindst 2 gange årligt. Vi laver også
fællesarrangementer, som f.eks fællesspisning og

man ønsker at dyrke i haven.

undervisning i byhavebrug

Grønt er håbets farve

Stiftet i 2012

Vi elsker vores lokale miljø, men det er den mindst
grønne del af Danmark. Der er kun 6 kvm grønt per
beboer i området. Det gør vi noget ved. Ved at skabe
dyrkningsmuligheder i byen kommer vi mere ud, og vi
oplever naturen og årstidernes gang.

Det hele begyndte med områdeløftet i
Haraldsgadekvarteret.
Vi blev stiftet som en selvstændig forening in 2012.
Vi har en lejekontrakt med Københavns Kommune.

Samtidig lærer vi os selv noget om dyrkning af
grøntsager, jordforbedring og kompostering.

Vi har et godt samarbejde med Lokaludvalg, Teknik- og
Miljøforvaltningen, Skolehaverne og vores naboer.

I haven lærer vi hinanden at kende på kryds og tværs.
Det tror vi kan give grobund for endnu mere i fremtiden.

Vi har store planer og drømmer om, at der skal være
integrationsbyhaver langs banen på hele strækningen
mellem Bispebjerg St. og Lyngbyvej.

